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Teksgedeelte: Jesaja 8:23-9:6 

Teksvers: Jesaja 9:5 

Tema: Aan ons is `n Seun gegee! 

Kersdag 2012 – presente is gekoop, die reëlings is getref en vir baie van ons is die 

lamsboud of ander kos reeds in die oond.  Die kuiermense is dalk al oppad, so my 

kop is reeds by die kuier wat oppad is...of ek moet nog `n paar kilometer agter die 

blad sit om vandag, voor middagete, by my mense te wees.  Familie, liefde en lekker 

kos is alles dinge waarom Kersfees draai... 

Maar kom ons oriënteer onsself weer so bietjie vandag!  Kom ons stel ons geestlike 

GPS’e weer in oor waaroor ons werklik kan en moet dink as ons terug wil dink aan 

Christus se geboorte en ons doen dit deur na Jesaja 9:5-6 te kyk.  

Dit is waar, hierdie gedeelte in Jesaja het vir die volk in die Ou Testament `n effens 

ander betekenis gehad.  Toe die Here aan die volk hierdie woorde gegee het, was 

die volk op die punt om in ballingskap in te gaan.  In die eerste paar hoofstukke van 

Jesaja kondig die Here aan dat Hy op die punt staan om die volk te oordeel en te 

straf, maar dat Hy vir hulle `n redder sal stuur om hulle weer uit ballingskap terug te 

bring na Israel toe.  Die volk was dus heel moontlik radeloos en moedeloos en het 

klein en bedreigd gevoel. 

Tog, toe God die volk na 70 jaar uit ballingskap terug gebring het (soos Hy belowe 

het), het Hy ook begin om die pad gereed te maak sodat Jesus Christus gebore kan 

word.  Daarom kan ons ook vandag na hierdie gedeelte kyk as `n profesie oor die 

koms van Jesus Christus wat nie net die volk kom verlos het nie, maar wat die 

gelowiges ook geheilig en afgesonder het om die kerk van die Here te wees.  Juis om 

hierdie rede kan ons hierdie gedeelte gebruik om ons geestelike GPS’e weer in te 

stel, sodat ons só aan die koms van Jesus Christus kan dink dat dit tot die eer van 

God sal wees. 

Hierdie gedeelte begin op `n besonderse manier, deurdat daar eerstens staan “Vir 

ons is `n Seun gebore, aan ons is `n Seun gegee”. Hierdie paar woordjies is die 

inleiding tot die res van die vers, maar in hierdie paar woorde word ons aan die 

eenkant op Jesus se menslike natuur gewys, maar aan die ander kant ook op sy 

Goddelike natuur.  Wanneer ons hoor dat Jesus as die Seun vir ons gebore is, word 

ons aandag daarop gefokus dat Hy werklik mens is.  `n Mens word uit `n mens 

gebore soos Jesus as mens uit Maria, `n mens, gebore is.  Hy was werklik mens om 

die realiteit van ons menswees aan Homself te voel, sodat Hy simpatie met ons 

swakhede kan hê. Hy was werklik mens, want dit is net `n mens wat die mensdom se 

sondes op Hom kan neem en dit vir ons dra, sodat ons die onvoorwaardelike liefde 

van God mag beleef. 

Tog, wanneer daar staan dat daar aan ons `n Seun gegee is, word ons aandag 

gefokus op die feit dat Jesus ook werklik God is!  Hy is aan ons gegee deur God die 
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Vader!  Juis op hierdie manier word God se liefde vir ons só duidelik deur die feit dat 

Hy sy enigste Seun, Jesus Christus, vir ons gegee het sodat elkeen wat in Hom glo 

nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê!  Ja, al wil die wêreld ons soms 

anders leer, Jesus was werklik God want net God kon God se onvoorwaardelike 

liefde vir ons bekend maak! 

In die res van vers 5 word daar vier besonderse Name aan Christus gegee.  Elkeen 

van hierdie Name bevat `n menslike kant en `n Goddelike kant en elke keer word ons 

aandag eers op die menslike kant gefokus en dan op die Goddelike kant. 

Wonderbare Raadsman.  Wonderbaar, want wanneer ons as mense dink aan Wie 

Jesus Christus is en wat Hy gedoen het, staan ons verwonderd daaroor!  Ons sien 

dat Jesus wonderbaar is in die wonders wat Hy gedoen het.  Deur hierdie wonders 

het die liefde van God op `n wonderlike manier duidelik geword en só word ons 

gewys op die almag van ons Here.  Dit is dan wat ons aandag daarop gerig word dat 

dit net God is wat sy liefde só duidelik kon maak deur sy Seun as ons Raadsman te 

stuur.  Raadsman wys weer daarna dat Hy God se raad, God se wil, op `n 

besonderse manier vir ons bekend kom maak het.  Hy het ons nie, soos `n menslike 

predikant of leermeester, net kom rigting gee oor hoe ons goed moet doen nie.  Hy 

het God se wil, God se groot plan met die mensdom, vir ons bekend kom maak – 

dink maar net aan die Openbaring aan Johannes as `n voorbeeld van hoe Christus 

God se raad vir ons kom duidelik maak het!  Dit sluit in hoe ek as gelowige moet lewe 

sodat my verhouding met God duidelik kan word.   

Magtige God maak vir ons Jesus se menslike sy bekend deurdat Hy “magtig” 

genoem word, want inderdaad is ons vyande sterk, maar is Christus is magtig!  Die 

duiwel, die wêreld, ja selfs ons ou sondige natuur waarteen ons gestry het was te 

sterk vir myself om te oorwin, maar Jesus is magtig!  Hy is die een wat dit vir my 

oorwin en wat magtig is om God se raad uit te voer.  Maar daarom is Hy ook God, 

want as God wil Hy Homself aan ons bekend maak as dié Een waarheen ons kan 

vlug wanneer die aanslae en die uitdagings van hierdie wêreld vir my net een te veel 

raak. 

Ewige Vader of die Vader van Ewigheid maak Jesus se menslike natuur aan ons 

bekend deurdat dit ons wys op ons eie verganklikheid.  Dit wys ons eerstens op die 

feit dat sonder Jesus is ons lewens hier op aarde maar beperk tot 80 of, as ons sterk 

is, 90 jaar.  Dit is net in Hom wat ons die ewige lewe kan kry en daarom word Hy die 

“Vader” genoem, want “Vader” wys in die eerste plek na die oorsprong.  Jesus 

Christus as God is die oorsprong of die bron van die ewige lewe en deur in Hom te 

glo kan ek my oë van hierdie korstondige lewe op aarde afhaal en op die ewige 

grootheid saam met Hom fokus.  Só kan ek nou reeds, wanneer ek terug dink aan 

Christus se geboorte, ook vorentoe kyk na die dag wanneer Jesus Christus as die 

groot Erekoning gaan kom. 

Dit is dan wat Hy vir ons volkome vrede gaan bring.  Daarom word Hy die Vredevors 

of Prins van Vrede genoem!  Hy word Prins genoem sodat ons sal besef dat Hy, 
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mensgeworde God, vir ons die vrede van God gebring het!  Hoe wonderlik is dit om 

weer daaraan te dink dat ons, wat in Jesus Christus glo, kan weet en oortuig kan 

wees dat ons in vrede met God leef.  Vrede het Hy gebring en nie net vrede in my 

verhouding met God nie, maar Hy het my ook kom verlos om vrede te kan najaag in 

al my verhoudings – met myself, met my medemens, ook met die natuur.  Vrede het 

ons Prins van Vrede vir ons gebring! 

Wanneer ons radeloos en planloos is en wanneer ons bietjie dom voel oor dinge, dan 

het ons `n Wonderbare Raadsman wat God se plan vir ons bekend kom maak!  

Wanneer ons gekonfronteer word met ons eie swakheid, met ons eie gebrokenheid 

dan vind ons in Jesus Christus `n Magtige God wat ons dra en red en beskerm!  

Wanneer ons geraak word deur die kortstondigheid van hierdie lewe en hoe vinnig `n 

lewe kan eindig, dan kan ons na Jesus Christus toe gaan as ons Ewige Vader – die 

Oorsprong van die ewige lewe.  Wanneer oorloë en gerugte van oorloë rondom ons 

duidelik word, wanneer ons beleef hoe mense ons soms nog haat, dan kan ons in 

Jesus Christus `n Prins van Vrede, `n Vredevors, gaan vind. 

Maar dan moet ons Christus aanbid as die Koning van alle konings, want dit is juis 

waaroor hierdie gedeelte gaan!  Jesaja 9 gaan oor die koninkryk van God wat 

opgerig gaan word, wat duidelik gemaak gaan word, deur Jesus Christus.  Ja, Jesus 

Christus as die Wonderbare Raadsman, die Magtige God, die Ewige Vader en die 

Vredevors is daarop gefokus om die koninkryk van God duidelik te maak.  Wie Hy is, 

is getuie daarvan dat Hy die groot Erekoning is wat nou reeds heers en Wie se 

koningskap nog duideliker gaan word met die aanbreek van sy weerkoms.  Mag 

elkeen van ons dan ook vandag nie net terugdink nie, maar ook verlang!  Mag ons 

uitsien na die weerkoms van ons Koning! 

Vra vir God om hierdie Kersdag jou te verander om só oor Jesus Christus te dink – 

as die Seun van God wat werklik mens en ook werklik God was.  Aan jou is `n Seun 

gegee - `n Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors.  Dien 

en aanbid Jesus Christus as die groot Erekoning! 

 


